
ตัวอย่างประเด็นสอบถ้อยค า ป.ค.14 การขอลงรายการสัญชาติไทย 
ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาต ิ(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2551 

     ประเด็นสอบถ้อยค าผูย้ื่นค าขอ/ ผู้ขอลงรายการสัญชาต ิ

ถาม ท่านมาพบนายทะเบียน(อ าเภอ.../ทอ้งถิ่น...) เพือ่ขอให้ด าเนินการเรื่องใด  
ตอบ ตัวอย่างข้อมูลค าตอบ 

ข้าฯ ชื่อ ............................................. เลขประจ าตัวประชาชน .......................................... 
มาพบนายทะเบียน............. เพื่อให้ถ้อยค าในการยื่นค าขอลงรายการสัญชาติไทยใน
ทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้กับ...
(ตนเอง หรือบุคคลอื่น ชื่อ............................ เลขประจ าตัวประชาชน.................................... 
อายุ.......ปี ซึ่งข้าพเจ้าเกี่ยวพันเป็น...(บิดา/ มารดา/ผู้ปกครอง)...)...  

ถาม ขอทราบรายละเอียดเกีย่วกับการเกิดของท่าน และพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
ตอบ ตัวอย่างข้อมูลค าตอบ 

ข้าฯ เกิดเมื่ อวันที่ ................................................ สถานที่ เกิด........................... 
เอกสารอ้างอิงสถานที่เกิด ได้แก ่………………………………………………………………………………… 
มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ทั้งหมด ...... คน  ได้แก่  
 ล าดับที่ 1. ชื่อ............................................ เลขประจ าตัวประชาชน ................................... 
               สัญชาติ .......................... เกิดวันที่ ............................................... สถานที่เกิด   
               ..........................................................................................................................  
               สถานะปัจจุบัน      มีชีวิต       เสียชีวิต เมื่อวันที่............................................      
               อาชีพ ................................................  ที่อยู่ปัจจุบัน ....................................... 
               .......................................................................................................................... 
 ล าดับที่ 2. ชื่อ........................................... เลขประจ าตัวประชาชน ................................... 
               สัญชาติ .......................... เกิดวันที่ ............................................... สถานที่เกิด   
               ..........................................................................................................................  
               สถานะปัจจุบัน      มีชีวิต       เสียชีวิต เมื่อวันที่............................................      
               อาชีพ ................................................  ที่อยู่ปัจจุบัน ....................................... 
               .......................................................................................................................... 
 ล าดับที่ 3. ชื่อ........................................... เลขประจ าตัวประชาชน ................................... 
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     ประเด็นสอบถ้อยค าผูย้ื่นค าขอ/ ผู้ขอลงรายการสัญชาต ิ
               สัญชาติ .......................... เกิดวันที่ ............................................... สถานที่เกิด   
               ..........................................................................................................................  
               สถานะปัจจุบัน      มีชีวิต       เสียชีวิต เมื่อวันที่............................................      
               อาชีพ ................................................  ที่อยู่ปัจจุบัน ....................................... 
               .......................................................................................................................... 

ถาม ขอทราบรายละเอียดเกีย่วกับบิดามารดาผู้ให้ก าเนิดของท่าน  
ตอบ ตัวอย่างข้อมูลค าตอบ 

1. บิดาช่ือ.............................................. เลขประจ าตัวประชาชน ........................................ 
    สัญชาติ ........................ เกิดวันที่ .........................................  สถานที่เกิด ..................... 
    ......................................................................................................................................... 
    เอกสารอ้างอิงสถานที่เกิด    ไม่มี      มี ได้แก ่……………………………………………………… 
    สถานะปัจจุบัน      มีชีวิต       เสียชีวิต เมือ่วันที่...........................................................      
    อาชีพ ................................................  ที่อยูป่ัจจุบัน ...................................................... 
    ........................................................................................................................................ 
    2. มารดาช่ือ..................................... เลขประจ าตัวประชาชน ........................................ 
    สัญชาติ ........................ เกิดวันที่ .........................................  สถานที่เกิด ..................... 
    .........................................................................................................................................     
    เอกสารอ้างอิงสถานที่เกิด    ไม่มี      มี ได้แก ่………………………………………………………  
    สถานะปัจจุบัน      มีชีวิต       เสียชีวิต เมือ่วันที่...........................................................      
    อาชีพ ................................................  ที่อยูป่ัจจุบัน ...................................................... 
    ........................................................................................................................................ 

ถาม ท่านมีพยานหลักฐานใดมาแสดงหรือยืนยันต่อนายทะเบียน........  ประกอบการย่ืนค าขอ
ดังกล่าว ว่ามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะได้สัญชาติไทยตามมาตรา 23 แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

ตอบ ตัวอย่างข้อมูลค าตอบ 

ข้าฯ มีพยานหลักฐานมาแสดงและยืนยันต่อนายทะเบียน.......... ว่ามีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่จะได้สัญชาติไทยตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2551 ดังน้ี 

1. พยานบคุคล ได้แก่   
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     ประเด็นสอบถ้อยค าผูย้ื่นค าขอ/ ผู้ขอลงรายการสัญชาต ิ
    1.1 นาย/นาง/น.ส..................................... เลขประจ าตัวประชาชน ..............................   
          สัญชาติ .................... เกี่ยวพันเป็น ......................................................................... 
          อาชีพ ........................ ที่อยู่ ...................................................................................        
    1.2 นาย/นาง/น.ส..................................... เลขประจ าตัวประชาชน ..............................   
          สัญชาติ .................... เกี่ยวพันเป็น ......................................................................... 
          อาชีพ ........................ ที่อยู่ ...................................................................................        
    1.3 นาย/นาง/น.ส..................................... เลขประจ าตัวประชาชน ..............................   
          สัญชาติ .................... เกี่ยวพันเป็น ......................................................................... 
          อาชีพ ........................ ที่อยู่ ...................................................................................        
    1.4 นาย/นาง/น.ส..................................... เลขประจ าตัวประชาชน ..............................   
          สัญชาติ .................... เกี่ยวพันเป็น ......................................................................... 
          อาชีพ ........................ ที่อยู่ ................................................................................... 
    1.5 นาย/นาง/น.ส..................................... เลขประจ าตัวประชาชน ..............................   
          สัญชาติ .................... เกี่ยวพันเป็น ......................................................................... 
          อาชีพ ........................ ที่อยู่ ...................................................................................                

2. พยานเอกสาร ได้แก่ (เอกสารการทะเบียนราษฎรที่แสดงว่าเป็นผู้ที่เกดิในประเทศไทย และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น 
หลักฐานการศึกษา, หลักฐานการรับราชการทหาร, หลักฐานการเสยีภาษี, หนังสือรับรองการท าคณุประโยชน์ให้แก่ราชการหรือ
สังคมซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือท่ีหน่วยงานรัฐให้การรับรอง, ใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่/ใบส าคญัประจ าตัวคนต่างด้าว เป็นต้น) 
    2.1 ................................................................................................................................ 
     2.2 ................................................................................................................................ 
    2.3 ................................................................................................................................ 
3. พยานหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้าม)ี 
    3.1 ............................................................................................................................... 
    3.2 ............................................................................................................................... 
 

ถาม ขอทราบข้อมูลรายละเอียดความเป็นมาของทา่นตั้งแต่เกิด ถึงปัจจุบัน 

ตอบ ตัวอย่างข้อมูลค าตอบ 

..(ให้ระบุข้อมลูเพือ่จะได้ทราบข้อเท็จจริง (ตามที่ทราบ) ดังน้ี 

  1. ประวัติสถานที่อยูอ่าศยัตั้งแต่ตอนเกิด จนถึงปัจจุบัน ในแต่ละช่วงเวลา วา่เคยอาศยั 

      อยู่ที่ใด กับบุคคลใด มีความเกี่ยวพันกันในฐานะใด  
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     ประเด็นสอบถ้อยค าผูย้ื่นค าขอ/ ผู้ขอลงรายการสัญชาต ิ
  2. ตั้งแต่เกิดมีบิดามารดา หรือบุคคลใดเป็นผูใ้ห้การอุปการะเลีย้งดู ในช่วงอายุใดบ้าง 

  3. ประวัติการศึกษาถงึปัจจุบัน เช่น ระดับการศึกษา, สถานศึกษา, ช่วงเวลาที่ศึกษา 

  4. ประวัติเก่ียวกับการท างานถึงปัจจุบัน เช่น ท างานอะไร สถานที่ท างาน นายจา้ง 
  5. บุคคลที่มีการอ้างองิตามข้อ 1-4 ขา้งต้น ผูใ้ห้ถ้อยค าสามารถติดต่อบุคคลใดได้บ้าง  
      ช่องทางใด เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่ผู้ให้ถ้อยค าอ้าง 

ถาม ท่านจะปฏิญาณได้หรือไม่ว่า “ท่านมีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะประพฤติตนเป็นพลเมืองดีภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
ตลอดไป หากไม่เป็นไปตามที่ปฏิญาณไว้นี้ ท่านยินยอมให้ถอนสัญชาติไทยของท่านได้”  

ตอบ ข้าพเจ้าขอปฏิญาณดังต่อไปนี้ ข้าฯ จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะประพฤติตนเป็นพลเมืองดีภายใต้
กฎหมายของประเทศไทยตลอดไป หากไม่เป็นไปตามท่ีปฏิญาณไว้นี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ถอนสัญชาติ
ไทยของข้าพเจ้าได้  

 
         ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ให้ถ้อยค าและได้ปฏิญาณดังกล่าวข้างต้น ต่อหน้าเจ้าพนักงาน           
ผู้สอบสวนด้วยความสัตย์จริงทุกประการ ซึ่งเจ้าพนักงานได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก่อนให้ถ้อยค าแล้วว่า
การให้ถ้อยค าและแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานเป็นความผิดมีโทษทางอาญา         
ทั้งจ าทั้งปรับ  

         ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าข้างต้น และเจ้าพนักงานได้อ่านบันทึกให้ข้าฯฟังด้วยแล้ว รับรอง
ว่าถูกต้องตามจริง จึง...(ลงลายมือชื่อ/พิมพ์ลายนิ้วมือ)... ไว้ต่อหน้าเจ้าพนักงานและพยาน 

ลงชื่อ ........................................ ผู้ให้ถ้อยค า  ลงช่ือ ........................................ ผู้สอบสวน                                                   
        (.........................................)                    (........................................) 

   ลงชื่อ ..................................... พยาน       ลงช่ือ ........................................ พยาน 
          (......................................)                    (........................................) 

 


